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Pinda inicia vacinação contra a in� uenza
Pindamonhangaba inicia a 

Campanha de Vacinação con-
tra a Infl uenza, na próxima se-

gunda-feira (23). A campanha 
seguirá até o dia 1º de junho, 
sendo o dia “D” em 12 de maio. 

As vacinas serão disponibili-
zadas em todas as unidades de 
saúde do município.

As vacinas contra a gripe serão disponibilizadas em todas as unidades de saúde do município

Divulgação

PROJETO “EMCENA BRASIL” TRAZ DIVERSAS 
ATRAÇÕES CULTURAIS PARA A CIDADE

No próximo  fi m de 
semana, a Praça do 
Quartel recebe uma 
extensa programação 

de atrações culturais 
gratuitas, das 15 às 21 
horas, promovidas pelo 
“Emcena Brasil” em 

comemoração aos 41 
anos da fábrica da No-
velis de Pindamonhan-
gaba.

Há dez anos, o projeto leva apresentações de teatro, circo, músicas, entre outros espetáculos
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febre amarela 
continua com novos 
locais

Fundo Social realiza 
abertura do projeto 
“Arte Encanto Terapia”
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Drama italiano é 
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10 de Julho
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FILOSOFIA NOS TEMPOS ATUAIS: MAIS DO QUE NECESSÁRIO
O inesquecível escri-

tor português Anthero 
de Quental afi rmava: ‘A 
fi losofi a alimenta-se das 
próprias dúvidas. Duvi-
dar não é só a maneira 
de propor os grandes 
problemas; é já o come-
ço da resolução deles, 
porque é a dúvida que 
lhes circunscreve o ter-
reno e os defi ne’. Real-
mente, ela nasceu sob o 
incentivo da curiosida-
de e da dúvida para pro-
gredir sob o impiedoso 
infl uxo da difi culdade 
de esclarecimento. Deste 
modo, vamos compreen-
der como é patente e ne-
cessário o desejo de am-
pliar conhecimentos, ver 
os fatos em perspectiva, 
sem se perder na profu-
são de palavras, nem em 
metafísica desnecessá-

ria, por vezes, pedante e 
sem nenhum efeito prá-
tico.

Não podemos perder 
de vista que, uma das 
grandes funções da fi lo-
sofi a reside em estabe-
lecer amplo panorama 
de forma especulativa, 
ao passo que a ciência, 
ao ser objetiva, sob a luz 
da observação, tende a 
particularizar os fatos, 
enquanto a fi losofi a, 
pela via da subjetiva-
ção, caminha, ou pro-
cura caminhar rumo à 
compreensão total de 
um fenômeno, aqui en-
tendido como algo que 
se manifesta.

Dizem que vivemos 
nos últimos tempos um 
certo “desinteresse” 
pela fi losofi a ante os 
fantásticos progressos 

da ciência. Mero enga-
no! Realmente, vivemos 
tempos em que existe o 
eruditismo super-espe-
cializado e longe do hu-
manismo, mas, nunca 
nos deparamos tanto 
com especialistas e seres 
voltados para  a interro-
gação do mundo; nunca 
se procurou tanto as ra-
zões do “ser-aí-no-mun-
do” como bem colocou o 
grande fi lósofo existen-
cialista alemão Martin 
Heidegger! Interroga-
mos: para onde ela se 
inclina? Será para o 
romantismo ou idealis-
mo platônico de cunho 
metafísico, ou está an-
tenada com os sérios e 
angustiantes problemas 
da existência e coexis-
tência do homem? As lu-
tas ideológicas estão em 

efervescência! Sempre 
é bom evocar o fi lósofo 
Marco Aurélio, que afi r-
mou há séculos: “Que 
coisa nos poderá servir 
de guia? Uma coisa e 
uma só a FILOSOFIA!”. 
Não se trata de ter uma 
concepção essencial e 
subjetiva do mundo, 
nem pender para a bus-
ca de entender o eterno 
ignorado. Que sabe, ru-
mamos para atitudes fi -
losófi cas da nossa exis-
tência no século XXI: 
que direcionamento 
dou para o meu mun-
do, como melhorá-lo, 
enfi m, como viver me-
lhor nesses tempos em 
que crescem a miséria, 
a violência entre os po-
vos? Mais do que nunca, 
se faz necessário pen-
sar. Navegar é preciso!
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Vila Suíça recebe obras de 
manutenção da prefeitura

A arte como terapia 
Não é de hoje que iniciativas buscam aliar 

a arte à cura de patologias por meio de 
exercícios em grupo (ou de forma individual) 
que leve o atendido a participar de práticas 
terapêuticas. 

Em linhas gerais, a “arteterapia” é um 
procedimento terapêutico que trabalha 
técnicas especiais e não apenas artísticas; 
usando a arte como forma de comunicação 
entre o profi ssional e o paciente, objetivando 
a cura ou a melhora do quadro clínico. 

Dentro deste contexto, o projeto “Arte 
Encanto Terapia”, do Fundo Social de 
Solidariedade de Pindamonhangaba, tem por 
proposta utilizar-se da arte como forma de  
comunicação, mas também de ocupação, de 
integração e de lazer; buscando, sobretudo, 
produções artísticas em prol da saúde e da 
inclusão social.

A abertura do projeto ocorreu no último 
sábado (14), no Museu Histórico e Pedagógico 
Dom Pedro I e Dona Leopoldina e, durante 
as próximas seis semanas, os artesãos da loja 
“Arte Encanto”, que fi ca no Shopping Pátio 
Pinda, estarão ensinando crochê para alunos 
com necessidades especiais.

O objetivo maior do projeto é que esses 
alunos possam passar um tempo juntos, com 
qualidade, interação e aprendizagem.

Ferramenta do Detran permite 
que cidadão faça indicação de 
condutor com uma selfi e

Já pensou em indicar o 
condutor de uma infração 
tirando apenas uma selfi e 
e assinando diretamen-
te na tela do seu celular? 
Isso é já possível por meio 
da nova funcionalidade —
inédita no País— do app 
do Departamento Estadu-
al de Trânsito de São Pau-
lo (Detran.SP).

A indicação do real 
condutor pode ser feita 
quando a infração não foi 
cometida pelo proprie-
tário, mas por alguém a 
quem ele emprestou o ve-
ículo. Isso permite que a 
pontuação seja atribuída à 
Carteira Nacional de Ha-
bilitação (CNH) correta.

Desde junho de 2016, 
o Detran.SP já oferece a 
opção do procedimento 
pelo portal detran.sp.gov.
br. Agora, surge mais uma 
inovação: a indicação por 
selfi e, que pode ser feita 

para todos os condutores 
registrados no Estado de 
São Paulo em veículos au-
tuados pelo Detran.SP – o 
órgão autuador varia de 
acordo com o tipo de in-
fração e a localidade e está 
assinalado no cabeçalho 
da notifi cação.

Para acessá-la, basta 
estar cadastrado no portal 
do departamento e baixar o 
aplicativo, disponível para 
celulares Android e iOS.  

O Detran.SP oferece 
ainda três aplicativos gra-
tuitos para tablets e smar-
tphones, com diversas 
funcionalidades, como: 
solicitar 2ª via da CNH 
e acompanhar a emissão 
do documento; consultar 
multas do próprio veículo; 
treinar para a prova teóri-
ca; além do jogo educativo 
do Clube do Bem-te-vi. Os 
aplicativos estão disponí-
veis para Android e iOS.

Ações do “Pega-Tudo” 
continuam nesta semana

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
A Secretaria Munici-

pal de Serviços Públicos 
dá prosseguimento nesta 
semana à ação do “Pega-
Tudo” nos bairros: Maria 
Áurea, Abílio Flores e Jar-

dim Imperial. Em  Moreira 
César a ação é realizada pela 
Subprefeitura e será no Jar-
dim Regina.

Os bairros Jardim Im-
perial, Ouro Verde e Jar-
dim Cristina devem re-
ceber  o  “Pega-Tudo” 
na  próx ima semana.

Para a efi cácia do “Pe-
ga-Tudo”, é fundamental 
a participação da popu-
lação, pois as equipes da 
prefeitura não entram nas 
áreas internas das resi-
dências. Deste modo, o 
morador deve depositar 
o lixo e entulho nas cal-

çadas 24 horas antes da 
ação das equipes. Cami-
nhão, retroescavadeira e 
funcionários fazem reco-
lhimento deste material, 
e outras equipes acom-
panham o serviço o ser-
viço realizando capina e 
varrição da região.

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
A Prefeitura de Pin-

damonhangaba, por 
meio da Secretaria Mu-
nicipal de Serviços Pú-
blicos, realizou na úl-
tima semana ações de 

reparo na calçada da rua 
Francisco Antunes, no 
bairro Vila Suíça.

Segundo o secretário 
de Serviços Públicos, 
Josué Bondioli, além 
dos reparos na calçada, 
a via recebeu também 
manutenção no bueiro 

que estava obstruído. 
Foram colocadas novas 
manilhas para a con-
dução de água, solucio-
nando o problema de 
alagamento local. Hou-
ve a troca de solo e re-
composição do material 
agregado na rua Doutor 

João Ferreira Galvão.
Ainda nesta sema-

na, o bairro deve rece-
ber outros serviços de 
manutenção, segundo 
cronograma estabe-
lecido pela Secretaria 
Municipal de Serviços 
Públicos. 
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Pinda inicia vacinação contra a in� uenza
Pindamonhangaba 

inicia a Campanha 
de Vacinação contra 
a Infl uenza (gripe), 
na próxima segunda-
feira (23). A campanha 
seguirá até o dia 1º 
de junho, sendo o dia 
“D” em 12 de maio. 
As vacinas serão 
disponibilizadas em 
todas as unidades de 
saúde do município.

Recentes estudos 
em unidade sentinelas 
do Ministério da 
Saúde (são 252 no 
território nacional) 
comprovaram a 
circulação de três 
tipos de vírus, por 
esta razão, a vacina 
fornecida será a 
“trivalente” que 
fornece imunização 
aos vírus Influenza 
A (H1N1; H3N2), 
Influenza B e 
outros vírus 
respiratórios (VSR, 

parainfl uenza e 
adenovírus).

Para 2018, a 
meta é vacinar 
aproximadamente 
32 mil pessoas, 
iniciando com o 
grupo de prioridades 
(crianças de 6 meses 
a menores de 5 anos, 
trabalhadores de 
saúde, gestantes, 
puérperas, indígenas, 
professores e  idosos). 
Aquele que possui 
alergia severa à 
proteína do ovo, fi ca 
comprometida a 
utilização do uso da 
vacina.

Em 2017, 
Pindamonhangaba 
teve 2 óbitos 
(Infl uenza A e B) e 
62 notifi cações de 
Síndrome Respiratória 
Aguda Grave. Foram 
imunizadas 31.447 
pessoas da meta 
31.070 – 101,2%.

A Campanha de Vaci-
nação contra a Febre Ama-
rela continua nesta sema-
na em Pindamonhangaba. 
Esta é mais uma oportuni-
dade para as pessoas que 
ainda não se imunizaram.

Nesta quarta-feira (18), 
a equipe da Secretaria de 
Saúde estará na Escola 
Municipal Prof. Elias Bar-
gis Mathias, no Arareta-
ma, das 15 às 20 horas.

Na quinta-feira (19), as 
equipes estarão no Colé-

gio Criança e Companhia 
(Parque das Nações), das 9 
às 15 horas, e no PSF Cas-
tolira, da 13 às 16 horas.

De segunda a sexta-fei-
ra, a vacinação está sendo 
realizada no Ciaf / Saúde 
da Mulher e Cisas de Mo-
reira César, das 8 às 11 e 
das 13 às 16 horas.

Lembrando que Pinda-
monhangaba está em área 
de risco, por isso é neces-
sário que a população se 
imunize.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
COMEMORA 22 ANOS 
DE MUNICIPALIZAÇÃO

Na última segunda-feira (16), a 
municipalização da Vigilância 

Sanitária em Pindamonhangaba, completou 
22 anos.

Conforme publicação da Lei Municipal nº 
3203, em 16/04/1996, a Visa Estadual passou 
ao município as atribuições de licenciar, 
fi scalizar, orientar, cadastrar, vistoriar 
e controlar estabelecimentos, serviços e o 
comércio de produtos relacionados à saúde 
pública e individual, referentes aos comércios 
de alimentos, serviços odontológicos e à 
aprovação de obras e projetos de edifi cações.

Atualmente, a Vigilância Sanitária 
compõe o Departamento de Proteção aos 
Riscos e Agravos à Saúde e é composto 
por 20 técnicos multidisciplinares com 
extensa capacitação na área médica, 
biológica, segurança do trabalho, 
farmacêutica, veterinária, engenharia, 
psicologia, fonoaudióloga, assistência social, 
biomedicina, dentre outras.

De acordo com o diretor do Departamento 
de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
Rafael Lamana, que é responsável pela 
Vigilância Sanitária em Pinda, com o passar 
dos anos e com a estruturação da equipe 
técnica, os serviço de Vigilância Sanitária 
passou a realizar 100% das atividades 
preconizadas pela Portaria CVS 1/2018, que 
abrange aproximadamente 220 cnaes de 
atividades de interesse a saúde iniciando, por 
exemplo, em estabelecimento especializado 
em servir bebida (bares) até atividade de 
alta complexidade, como estabelecimentos 
hospitalares.

“A Vigilância Sanitária presta um serviço 
público de extrema necessidade, e é formada 
por um conjunto de ações com intuito de 
observar e primar, baseado em conhecimento 
técnico e científi co visando à melhoria da 
qualidade e resolubilidade das ações de 
interesse a saúde, por esta razão, o processo 
de licenciamento segue um critério legal e 
rigoroso”, avaliou o diretor Lamana.

Imunização contra febre amarela 
continua com novos locais

Manutenção nas escolas 
municipais e Cmeis continua

COLABOROU COM O TEXTO: 
JENNIFER GONÇALVES

***
A Prefeitura de Pinda-

monhangaba, por meio da 
Secretaria de Educação e 
Cultura, em parceria com 
a Secretaria de Serviços 
Públicos, continua reali-
zando a manutenção das 
escolas e Cmeis da Rede 
Municipal. Todas as uni-
dades do município rece-
berão as obras, totalizando 
60 prédios.

 A primeira fase das 
obras foi iniciada em se-
tembro do ano passado. 
Após a queda do telhado 

da escola Padre Zezinho, 
no início de 2017, a Secre-
taria identifi cou a necessi-
dade de cuidar da estrutu-
ra das unidades. Todas as 
escolas da rede passaram 
por uma verifi cação classi-
fi cando as unidades emer-
gencialmente.

Durante o ano passa-
do, 20 prédios passaram 
pela manutenção, sendo 
19 escolas e Cmeis e a 
nova sede da Secreta-
ria de Educação e Cul-
tura, que está em fase 
final, com um inves-
timento inédito de R$ 
8.347.000,00 na es-

trutura educacional de 
Pindamonhangaba.

Mesmo as obras acon-
tecendo durante o ano le-
tivo, as aulas não foram 
afetadas, sendo propostas 
alternativas como unir 
turmas, transferir salas 
para unidades próximas, 
ou utilização do espaço 
dos centros comunitários.

Para o secretário de 
Educação, professor Julio 
Valle, essas ações preci-
saram acontecer de for-
ma emergencial, mes-
mo durante o ano letivo, 
como forma de segurança 
para as próprias crianças. 

“Após a queda do telhado 
da escola Padre Zezinho 
foi necessária esta atitude 
emergencial. Algumas es-
colas não recebiam manu-
tenção há 14 anos”, refor-
ça o secretário.

Entre as principais in-
tervenções realizadas nas 
unidades está pintura e 
a troca de portas, revisão 
do telhado e instalação de 
manta térmica, cobertura 
de forro, revisão hidráu-
lica, identificação de va-
zamentos e liberação de 
sanitários interditados, 
além de adequação de 
vasos sanitários em ta-
manho infantil para as 
unidades que atendem 
crianças menores. Além 
dessas ações as unida-
des receberam revisão 
elétrica, como instala-
ção de interruptores nas 
salas gerando economia, 
e a implantação de mais 
de 50 lousas digitais e ins-
talação da rede de WiFi 
buscando a informatiza-
ção. Houve também a re-
adequação das despensas 
para que o armazenamen-
to de alimentos respeite 
as normas da ABNT- As-
sociação Brasileira de 
Normas Técnicas.

Divulgação

Divulgação

Meta é vacinar cerca de 32 mil pessoas iniciando com o grupo prioritário

Todas as 60 unidades escolares passarão por manutenções
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Acompanhe as transmissões das
sessões ordinárias às segundas-feiras,

a partir das 18 horas

A Transparência dos Atos do 
Legislativo de Pindamonhangaba 

na tela da sua TV!

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:

www.pindamonhangaba.sp.leg.br/institucional/tv-camara

TRIBUNA LIVRE
A VOZ DO CIDADÃO

DE PINDAMONHANGABA

Queremos ouvir sua voz!
 

Participe da TRIBUNA LIVRE 
da Câmara de Vereadores de 

Pindamonhangaba!
Faça sua inscrição!

Sua participação é muito
importante para nós!
Exerça sua cidadania!

Informe-se pelo Telefone (12) 3644-2287
E-mail: legislativo@camarapinda.sp.gov.br

EM BREVE, A CÂMARA DE VEREADORES DE

PINDAMONHANGABA IRÁ DISPONIBILIZAR O ACESSO

AO WI-FI NO HORÁRIO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS!
O ACESSO SERÁ DISPONIBILIZADO

MEDIANTE CADASTRO NA

DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

TELEFONE: (12) 3644-2284
E-MAIL: INFORMATICA@CAMARAPINDA.SP.GOV.BR

O Relatório final da 
CEI - Comissão Especial 
de Inquérito - constituída 
pelo Ato n° 20, de 22 de 
agosto de 2017 para “apu-
rar a legalidade e a mora-
lidade junto à cobrança 
suplementar de IPTU, 
feita pela Administração 
Municipal em 2017” foi 
lido e aprovado em ple-
nário na sessão ordiná-
ria do dia 26 de março. O 
documento foi assinado 
pelo Relator da CEI, ve-
reador Renato Nogueira 
Guimarães – Renato Ce-
bola (PV) e pelo membro 
da Comissão e Presiden-
te da Câmara, vereador 
Carlos Moura – Magrão 
(PR). O vereador Rafael 
Goffi (PSDB) que pre-
sidiu a CEI apresentou 
voto em separado.

A Comissão Especial 
de Inquérito constituída 
pelo Ato n° 20 realizou 
diversas audiências para 
ouvir inúmeras teste-
munhas e profissionais 
sobre o tema principal, 
entre elas, os atuais se-
cretários Anderson Plí-
nio da Silva Alves (Ne-
gócios Jurídicos) e João 
Carlos Muniz (Finanças). 
Após diversas reuniões e 
oitivas e diante de todos 
os fatos, documentos e 
depoimentos constantes 
do presente processo, os 
vereadores Renato Cebo-
la e Carlos Moura - Ma-
grão concluíram que: de 
fato o Prefeito Municipal 
enviou a aproximada-
mente 19.000 (dezenove 
mil) contribuintes uma 
notificação de divergên-
cia de área construída no 
imóvel, com o respectivo 
boleto de IPTU comple-
mentar caso o mesmo 
concordasse e cerca de 
50% (cinquenta por cen-
to) destes contribuintes 
notificados concordaram 
com o acréscimo da área 
construída e quitaram o 
imposto devido; aproxi-
madamente 15% (quinze 

CEI do “IPTU Complementar” é finalizada 
e Relatório Final é lido em plenário 

Vereador Rafael Goffi apresentou voto em separado e recomendou
“sustar o ato administrativo da cobrança e a imediata devolução

dos valores pagos pelos contribuintes, corrigidos monetariamente”

por cento) agendaram 
para reclamar da notifi-
cação e deste percentual 
foi encontrado erro em 
apenas 2% (dois por cen-
to) do total enviado sen-
do que estes contribuin-
tes que reclamaram não 
tiveram qualquer tipo de 
cobrança e estão sendo 
atendidos com visitas “in 
loco” em sua residência 
ou estabelecimento.

Diante dessas consta-
tações, Relator e Membro 
da CEI do “IPTU Com-
plementar” apresenta-
ram as seguintes reco-
mendações ao Executivo: 
reabertura do prazo de 
contestação para os mu-
nícipes que ainda não a 
efetuaram, tendo em vis-
ta ainda existirem muitos 
proprietários de imóveis 
com dúvidas a respeito 
da cobrança encaminha-
da como complemen-
to do IPTU; caso tenha 
interesse em continuar 
com o trabalho de reca-
dastramento de outras 
áreas que o faça com o 
maior zelo e o quanto an-
tes a fim de que a popula-
ção seja cientificada com 
maior antecedência; que 
promova a ampla divul-
gação da Lei Complemen-
tar n° 55/2017, que “Dis-
põe sobre a regularização 
das edificações no muni-
cípio de Pindamonhan-
gaba”, em que se autoriza 
o Poder Executivo a con-
ceder a regularização de 
edificações clandestinas 
e/ou irregulares, com a 
concessão de anistia; os 
casos em que há contes-
tação na Prefeitura se-
jam visitados “in loco” o 
mais breve possível e que 
nenhuma cobrança seja 
realizada enquanto não 
houver apuração, como 
está sendo realizado no 
presente momento.

Assim, após as reco-
mendações citadas, os 
parlamentares sugeriram 
o arquivamento da pre-

sente Comissão Especial 
de Inquérito e, por fim, 
que o presente relatório 
seja levado aos conheci-
mento dos demais mem-
bros desta comissão, com 
sua posterior apreciação 
pelos edis desta Casa de 
Leis.

De acordo com o Regi-
mento Interno, o Relató-
rio Final da CEI será en-
caminhado oficialmente 
ao Ministério Público de 
São Paulo

Voto Separado
Por discordar das 

ponderações do Relator 
e do Membro da CEI, o 
Presidente da Comissão, 
vereador Rafael Goffi 
emitiu voto em separa-
do. No entendimento de 
Goffi, a sua conclusão foi 
que “durante toda a te-
mática do presente rela-
tório pudemos perceber 
que a atitude da Muni-
cipalidade, de cobrar a 
suplementação do IPTU 
(Imposto Predial e Ter-
ritorial Urbano), foi con-
trária a diversos dispo-
sitivos jurídicos, sendo 
assim uma conduta que 
afronta a legalidade e a 
moralidade administra-
tiva”. O parlamentar do 

PSDB esclareceu em seu 
voto que “essa afronta 
ao ordenamento jurídico 
não pode ser constatada 
por esta Casa de Leis, e, 
nenhuma atitude não ser 
tomada”.

Goffi relata que “a 
brusca queda no orça-
mento não pode, e não 
deve ser motivo, para 
que os Administradores 
Municipais ultrapassem 
diretrizes do ordenamen-
to jurídico, como aconte-
ceu no presente caso. A 
conduta praticada pelo 
Prefeito, quando da de-
terminação da cobrança 
suplementar do IPTU, 
infringiu o princípio da 
legalidade, e, por conse-
quência tipificou-se ato 
de improbidade adminis-
trativa”.

Goffi salientou, em 
seu voto separado, que 
“mesmo entendendo que 
a Comissão Especial de 
Inquérito não detém o 
determinado poder pu-
nitivo, assim não pode 
impor penalidades ou 
condenações, mas a mes-
ma pode fazer recomen-
dações”. 

Assim, após ouvir 
inúmeras testemunhas 

e averiguar incontáveis 
documentos, este verea-
dor que presidiu os tra-
balhos conclui de forma 
sintética o seguinte: “A 
conduta do Prefeito em 
determinar a cobrança 
suplementar de IPTU 
atenta contra a legalida-
de e moralidade adminis-
trativa; a citada conduta 
ainda desrespeita inúme-
ros preceitos de ordem 
infra-legal (Leis muni-
cipais) e, especialmente 
desrespeita dispositivos 
constitucionais e houve, 

ao menos em tese, a prá-
tica de ato de improbi-
dade administrativa pelo 
Prefeito, haja vista o fato 
narrado”.

Portanto, no seu limi-
te legal, este Vereador 
recomenda “a confecção 
de um Decreto Legisla-
tivo Municipal que ob-
jetiva sustar o ato admi-
nistrativo da cobrança, 
bem como determine a 
imediata devolução dos 
valores pagos pelos con-
tribuintes, corrigidos 
monetariamente”.
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Fundo Social realiza abertura do 
projeto “Arte Encanto Terapia”

Filme de Mazzaropi em exibição no museu  

Drama italiano é exibido no Palacete 10 de Julho

COLABOROU COM O TEXTO: 
JENNIFER GONÇALVES

***
O Fundo Social de So-

lidariedade de Pindamo-
nhangaba realizou, no 
último sábado (14), no 
Museu Histórico e Pe-
dagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina, a aber-
tura do projeto “Arte En-
canto Terapia”.

Durante as próximas  
seis semanas, desde o dia 
17 de abril, os artesãos da 
loja Arte Encanto do Sho-
pping Pátio Pinda estarão 
ensinando crochê para 
alunos com necessidades 
especiais, todas as terças-
feiras, das 8h30 às 10h30, 
no museu.

Ao fi nal do curso, eles 
contarão com 12 horas de 
capacitação, e os artesãos 
realizarão um cronogra-
ma para as próximas ofi ci-
nas. A Secretaria de Saúde 
disponibizará o transpor-
te dos alunos, enquanto o 
FSS será responsável pelo 
material utilizado durante 
as aulas.

A abertura do projeto 
contou com a presença do 
prefeito Isael Domingues 
e da presidente do Fundo 
Social de Solidariedade e 
primeira-dama, Cláudia 
Domingues, além da ve-
readora Gislene Cardoso, 
incentivadora do projeto.

“Buscamos sempre 
desenvolver um trabalho 
humano, dando atenção 
para quem precisa. O ar-
tesanato é uma terapia, e 
contamos com artesãos 
bem qualifi cados na cida-
de. Tenho certeza que irão 
passar seus conhecimen-
tos com muito carinho e 
dedicação para os alunos 
com necessidades espe-
ciais”, comentou a presi-
dente do FSS, Claudia Do-
mingues.

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
Nesta semana, o De-

partamento de Cultura 
de Pindamonhangaba 
apresenta no Museu 
Histórico e Pedagógico 
Dom Pedro I e Dona Le-
opoldina, o fi lme “Jecão, 
um Fofoqueiro do Céu”, 
de Amácio Mazzaropi.

Esta obra cinemato-
gráfi ca foi lançada em 
1970 e conta a história de 
Jecão - interpretado por 
Mazzaropi – e seu fi lho 
Martinho que viajam até 
São Paulo para receber 
o dinheiro que ganha-
ram na loteria. Quando 
voltam à cidade onde 
moram são recebidos 
com grande euforia. O 

prêmio de Jecão desper-
ta inveja em um fazen-
deiro da região, Chico 
Fazenda, que com seus 
capangas matam Je-
cão. Devido a sua bon-
dade, Jecão vai para o 
céu, mas que, por duas 
vezes, engana seu anjo 
protetor e volta à Terra 
para ajudar a capturar 
o seu assassino.

O fi lme pode ser con-
ferido de perto durante 
toda essa semana, atra-
vés do projeto “Cine 
Mazzaropi”, a partir 
das 14 horas no mu-
seu (ladeira Barão de 
Pindamonhangaba, 79 
– centro). As exibições 
serão de segunda-feira 
a sábado, com entrada 
gratuita. 

COLABOROU COM O TEX-
TO: JENNIFER GONÇALVES

***
O Palacete 10 de 

Julho exibe, nesta 
quarta-feira (18), às 19 
horas, gratuitamente, 
o drama italiano “Ter-
ra Firme”.

O fi lme retrata um 
assunto atual, trazen-
do refl exões sobre o 
capitalismo, pobreza 
e imigrantes ilegais 
africanos em busca de 
uma vida melhor no 
continente europeu. 
A história retrata a fa-

mília Purcillo que vive 
em uma remota ilha 
da Itália utilizando o 
turismo como prin-
cipal fonte de ren-
da. Nino e seu neto 
Filippo, se deparam 
com um barco que 
naufragou repleto 
de imigrantes e de-
cidem ajudar, porém 
isso é considerado 
crime, e os dois pas-
sam a abrigar ilegal-
mente uma mulher e 
seu filho.  

A exibição é uma 
parceria entre a Se-

cretaria de Educação e 
Cultura da Prefeitura 
de Pindamonhan-
gaba com o projeto 
“Cine Didum”. As 
vagas são limitadas 
a 50 lugares e a dis-
tribuição dos ingres-
sos será a partir das 
18h40. É importante 
ressaltar que o filme 
é legendado e possui 
a classificação etária 
de 10 anos.

O Palacete 10 de 
Julho fi ca localizado 
na rua Deputado Cla-
ro César, 33, centro.

Os alunos com necessidades especiais poderão passar um tempo de qualidade com interação e aprendizagem durante as ofi cinas

O drama de 2011 ainda traz refl exões atuais sobre a sociedade

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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ETR ÓLEOS S/A – EM LIQUIDAÇÃO - CNPJ/MF Nº 07.830.977/0001-85 - NIRE 35.300.327.161

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

Ficam convocados os acionistas da ETR Óleos S/A – EM LIQUIDAÇÃO (“Companhia”) para 
se reunirem no dia 30 de abril de 2018, às 11:30 horas, na sede social localizada na Av. Félix 
Galvão Cruz Simões, nº 485, lote 1 e 2, quadra F, Loteamento Industrial Feital, CEP 12.441-400, 
Pindamonhangaba (SP), para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
(a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as contas, o balanço 
patrimonial e as demais demonstrações fi nanceiras do exercício social encerrado em 31.12.2017.
Pindamonhangaba (SP), 18 de abril de 2018.
A Liquidante.

EDITAL
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL

PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO DE 2018

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, em conjunto com as Federações 
Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base no Decreto-lei 
nº 1.166, de 15 de abril de 1.971, que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição Sindical Rural - 
CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém o art. 605 da CLT, vêm 
NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, pessoas físicas, que possuem imóvel rural, com ou 
sem empregados e/ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, enquadrados 
como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e 
“c” do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento das Guias de Recolhimento da Contribuição 
Sindical Rural, referente ao exercício de 2018, em conformidade com o disposto no Decreto-lei 
1.166/71 e nos artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR ocorre até o dia 22 de maio 
de 2018, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária. 
As guias foram emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas Declarações 
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - SRFB, remetidas, por via postal, para os endereços indicados nas 
respectivas Declarações, com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de 
dezembro de 1.996, e o 8º Termo Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso de 
perda, de extravio ou de não recebimento da Guia de Recolhimento pela via postal, o contribuinte 
poderá solicitar a emissão da 2ª via, diretamente, à Federação da Agricultura do Estado onde tem 
domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua 
retirada, diretamente, pela internet, no site da CNA: www.cnabrasil.org.br. Qualquer questionamento 
relacionado à Contribuição Sindical Rural - CSR poderá ser encaminhado, por escrito, à sede da 
CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal,  
CEP: 70.830-021 ou da Federação da Agricultura do seu Estado, podendo ainda, ser enviado via 
internet no site da CNA: cna@cna.org.br. O sistema sindical rural é composto pela Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e 
pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais. 

Brasília, 17 de abril de 2018 

JOÃO MARTINS DA SILVA JÚNIOR - Presidente da Confederação

                                                               

Palacete Dez de Julho E-mail cmc@pindamonhangaba.sp.gov.br 
Rua Deputado Claro César, 33, Centro, CEP 12.400-220 

 
 
 

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO ORDINÁRIA 
Reunião do Conselho Municipal de Cultura 

 

Contamos com sua presença na próxima reunião deste conselho. 

 

 

Data:   24 de abril – terça-feira 
Horário:  19h 
Local:  Palacete 10 de Julho – Rua Deputado Claro César, 33 - Centro 

 
 
Pauta:  
 1- Aprovação de ATA 

2- Escolha de representante do CMC para Conselho Diretor do FMAPC 

3- Programação do Departamento de Cultura para o mês de maio 

4 – Informes Gerais 

 

 

 

Pindamonhangaba, 17 de abril de 2018 
 

 
 

Raissa Lorena Correa Araújo - Pitanga 
Presidente do Conselho Municipal de Cultura 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
3ª VARA CÍVEL
Alcides Ramos Nogueira, 780, ., Real Ville - CEP 12421-010, Fone: (12) 
3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Processo Físico nº: 0009581-14.2013.8.26.0445
Classe: Assunto: Declaração de Ausência - Curadoria dos bens do ausente
Requerente: Janete Maria Salgado Marcondes
Requerido: Alexandre Salgado da Silva e outro

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 0009581-14.2013.8.26.0445

O(A) Doutor(a) Hélio Aparecido Ferreira de Sena, MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do 
Foro Foro de Pindamonhangaba, da Comarca de de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, 
na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER a(o) ALEXANDRE SALGADO DA SILVA e a todos quantos o presente edital 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, expedido nos autos de Declaração de 
Ausência - Processo nº 0009581-14.2013.8.26.0445 ajuizada por parte de Janete Maria Salgado 
Marcondes em face de Alexandre Salgado da Silva, brasileiro, viúvo, sem maiores qualificações 
nos autos que se processam perante este Juízo e respectivo Cartório da 3ª Vara Judicial da 
Comarca de Pindamonhangaba/SP, que tendo sido arrecadado  a meação do imóvel localizado na 
Rua Albuquerque Lins, nº 129 - São Benedito -Pindamonhangaba/SP, matricula nº 11.040, 
pertencente a Alexandre Salgado da Silva, cujo destino é ignorado, tendo sido entregue a 
Curadora Janete Maria Salgado Marcondes para fins de conservação e administração, pelo 
presente edital que será afixado no átrio local e por cópia publicada pela Imprensa Oficial do 
Estado, de dois em dois meses, durante o prazo de um ano, convida o referido ausente a entrar na 
posse dos bens arrecadados, sob pena de, passado um ano de publicação do primeiro edital sem 
que se saiba do ausente e não tendo comparecido seu procurador ou representante legal, poderem 
os interessados requerer que, provisoriamente, se lhes abra sucessão. E para que chegue ao 
conhecimento de todos os interessados e não possa alegar ignorância, é o presente edital 
expedido, para ser afixado e publicado na forma da lei, sendo este Fórum localizado na Alcides 
Ramos Nogueira, 780, ., Mombaça - CEP 12421-010, Fone: (12) 3643-1602, Pindamonhangaba-
SP. 

Pindamonhangaba, 16 de outubro de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
3ª VARA CÍVEL
Alcides Ramos Nogueira, 780, ., Real Ville - CEP 12421-010, Fone: (12) 
3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Processo Físico nº: 0009581-14.2013.8.26.0445
Classe: Assunto: Declaração de Ausência - Curadoria dos bens do ausente
Requerente: Janete Maria Salgado Marcondes
Requerido: Alexandre Salgado da Silva e outro

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 0009581-14.2013.8.26.0445

O(A) Doutor(a) Hélio Aparecido Ferreira de Sena, MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do 
Foro Foro de Pindamonhangaba, da Comarca de de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, 
na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER a(o) ALEXANDRE SALGADO DA SILVA e a todos quantos o presente edital 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, expedido nos autos de Declaração de 
Ausência - Processo nº 0009581-14.2013.8.26.0445 ajuizada por parte de Janete Maria Salgado 
Marcondes em face de Alexandre Salgado da Silva, brasileiro, viúvo, sem maiores qualificações 
nos autos que se processam perante este Juízo e respectivo Cartório da 3ª Vara Judicial da 
Comarca de Pindamonhangaba/SP, que tendo sido arrecadado  a meação do imóvel localizado na 
Rua Albuquerque Lins, nº 129 - São Benedito -Pindamonhangaba/SP, matricula nº 11.040, 
pertencente a Alexandre Salgado da Silva, cujo destino é ignorado, tendo sido entregue a 
Curadora Janete Maria Salgado Marcondes para fins de conservação e administração, pelo 
presente edital que será afixado no átrio local e por cópia publicada pela Imprensa Oficial do 
Estado, de dois em dois meses, durante o prazo de um ano, convida o referido ausente a entrar na 
posse dos bens arrecadados, sob pena de, passado um ano de publicação do primeiro edital sem 
que se saiba do ausente e não tendo comparecido seu procurador ou representante legal, poderem 
os interessados requerer que, provisoriamente, se lhes abra sucessão. E para que chegue ao 
conhecimento de todos os interessados e não possa alegar ignorância, é o presente edital 
expedido, para ser afixado e publicado na forma da lei, sendo este Fórum localizado na Alcides 
Ramos Nogueira, 780, ., Mombaça - CEP 12421-010, Fone: (12) 3643-1602, Pindamonhangaba-
SP. 

Pindamonhangaba, 16 de outubro de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

Oito membros da “Es-
cola de Artes Marciais de 
Pindamonhangaba” com-
petiram no “2º Campeo-
nato Carioca de Luta Li-
vre Esportiva”, realizado 
no dia 8 de abril, no Rio 
de Janeiro. Ao todo, cin-
co lutadores do município 
saíram com medalhas do 
evento esportivo promo-
vido pela Confederação 
Brasileira de Luta Livre 
Esportiva (CBLLE).

Mais de 15 equipes de 
São Paulo, Rio de Janeiro, 
Minas Gerais e Amazo-
nas se reuniram no Clube 
de Regatas Boqueirão do 
Passeio, na capital cario-
ca, para a disputa de pre-
miações da modalidade 
criada em meados do sé-
culo XXna própria “Cida-
de Maravilhosa”. A Luta 
Livre Esportiva consiste 
em uma mistura das técni-
cas da luta olímpica estilo 
greco-romano e estilo livre 

COLABOROU COM O TEXTO: DAYANE GOMES
Pindamonhangaba sedia varia-

das atividades culturais e artísticas 
com amparo da empresa Novelis, 
empresa instalada no município e 
que tem especialidade em lamina-
dos e reciclagem de alumínio. Ao 
longo do ano, a programação en-
volve conteúdos de educação, cul-
tura, segurança, cidadania e meio 
ambiente e acontecerá, principal-
mente, em espaços públicos.

No âmbito sociocultural, a ci-
dade conta com dois polos do 
“Projeto Guri”, que oferece cur-
sos de iniciação musical, luteria, 
canto coral e tecnologia em músi-
ca. Além disso, o programa “Em-
cena Brasil” virá com a “Caravana 
Cultural Abaré 20 anos Emcena” 
para apresentar espetáculos com 
temas ligados à ciência, cultura 
popular e sustentabilidade em 

um container adaptado e trans-
formado em palco de exibição 
para o público.

A difusão cultural também 
acompanhará o plano educacional 
com o projeto “Diverte Teatro Via-
jante”, idealizado e realizado pela 
“Ciência Divertida”. Esta ativida-
de social levará às escolas munici-
pais 20 espetáculos de teatro, com 
o tema “Reciclagem Divertida”. E 
duas propostas da “Evoluir”pro-
moverão a capacitação de profes-
sores com práticas educativas por 
meio dos assuntos trabalhados na 
“Nau dos Mestres” e no “Baú das 
Artes”. Respectivamente, uma 
atividade tem o objetivo de im-
plementar o ensino das ciências 
de forma lúdica e inovadora, ao 
passo que a outra quer “brincar, 
criar e aprender” de maneira mul-
tidisciplinar, tratando de questões 

transversais da didática escolar, 
como saúde, diversidade e entre-
tenimento.

As intenções das ações so-
ciais estão alinhadas com o 
“Novelis Comunidade”, o pro-
grama global de responsabilida-
de social da empresa, e por isso 
“com foco em educação, a No-
velis segue investindo em ini-
ciativas que apresentaram bons 
resultados nas escolas públicas 
nos últimos anos”, conforme foi 
divulgado junto à programação, 
que ainda englobará o “Projeto 
Gestão Solidária e Crescimento 
Consciente” em uma cooperati-
va de reciclagem de Pindamo-
nhangaba. O empreendimento 
possui a finalidade de qualificar 
a gestão da corporação de cata-
dores e melhorar a qualidade de 
vida desses trabalhadores.

Cidade recebe projetos sociais 
apoiados pela Novelis

Atletas pindenses participam de competição 
nacional de luta livre esportiva

 Os oito lutadores da “Escola de Artes Marciais” competiram no “2º Campeonato Carioca de Luta Livre Esportiva”

Divulgação

com as técnicas do judô.
O time local foi lide-

rada por Leandro Carva-
lho (Buda) na competição 
desenvolvida no início 
do mês. Ele saiu como vi-
ce-campeão na categoria 
Master 2, enquanto Talles 
de Andrade foi terceiro co-
locado na categoria Infan-
til B. Outros participantes 
fi caram com a segunda 
colocação, sendo eles: Tia-
go Ferraresso na categoria 
Master, Marina Assis na 
categoria Infanto Juvenil 
B e Mário Sérgio na cate-
goria Adulto.

Por outro lado, Rafael 
Isaias na categoria Adulto 
de até 80kg e José Vitor 
e Guilherme Cardoso na 
categoria Adulto não su-
biram ao pódio, “mas lu-
taram com muita garra e 
honraram a modalidade e 
a Escola”, de acordo com 
Leandro Buda. Além do 
tipo de luta usado na com-
petição, a “Escola de Artes 
Marciais” conta com au-

las de jiu-jitsu,muay thai, 
boxe e krav maga.

“A participação dos 
atletas de Pinda é mui-

to importante, pois sou o 
único professor represen-
tante da modalidade na 
cidade e nós lutamos no 

berço da luta livre no Bra-
sil. Fora que competimos 
com os melhores atletas 
do mundo, que estão no 

Rio de Janeiro. Portanto, 
foi um feito lutar lá e con-
seguir trazer medalhas”, 
afi rmou o líder da equipe.

O Laboratório de Ar-
quitetura e Redes de Com-
putadores do Departa-
mento de Engenharia de 
Computação e Sistemas 
Digitais da Escola Poli-
técnica da USP, está com 
inscrições abertas para o 
MBA em “Inovação Tec-
nológica em Comunicação 
e Redes”.

O curso é destinado a 
profi ssionais graduados 
que atuem ou desejem 
atuar na área de teleinfor-
mática.

As aulas começarão no 
dia 19 de abril e serão mi-
nistradas nas segundas, 
terças e quintas-feiras, 
das 19 horas às 22h15, 
com intervalo de 15 minu-
tos. As quartas e sextas-
feiras, serão agendados 
os laboratórios, as pales-
tras, as provas substitu-
tivas e de recuperação. A 

duração do MBA é de 15 
meses, sendo três meses 
para o desenvolvimento 
da monografi a de conclu-
são de curso.

O curso tem 474 horas 
de aula e 100 horas para o 
desenvolvimento de uma 
monografi a pelos alunos, 
de forma a exercitar e 
aplicar os conhecimentos 
adquiridos durante o cur-
so. São oferecidas, ao lon-
go do programa, diversas 
palestras ministradas por 
especialistas nacionais e 
internacionais em temas 
relacionados ao programa.

O processo de seleção 
inclui análise do currícu-
lo e do histórico escolar 
do candidato, entrevistas 
individuais e redação. As 
inscrições devem ser feitas 
pelo site do Laboratório. 
Mais informações: http://
cursos.larc.usp.br/mba/.

Escola Politécnica da USP 
oferece MBA em “Inovação 
em Comunicação e Redes”
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BANDA DARUÊ 
lança seu primeiro 
clipe musical

NOVA GOKULA 
PROMOVE SHOW 
“MÚSICAS DO MUNDO”“Era uma livraria mui-

to engraçada, não tinha 
livro, não tinha nada…”. 
A adaptação dos versos de 
“A Casa”, de Vinícius de 
Moraes, será uma realida-
de em “A Livraria”, pro-
jeto que será lançado no 
Colinas Shopping, em São 
José dos Campos, nesta 
quarta-feira (18), para ce-
lebrar o “Dia Nacional do 
Livro Infantil” – data cria-
da em 2002, em homena-
gem ao escritor Monteiro 
Lobato, nascido no mes-
mo dia, em 1882.

O espaço, assinado 
pelo designer de interio-
res Junior Pacheco, con-
tará apenas com estantes 
vazias para lembrar da 

falta de livros infantis no 
dia a dia de muitas crian-
ças. Até o dia 1º de maio, 
as estantes receberão li-
vros infantis doados pelos 
clientes, parceiros e lojis-
tas. O objetivo é arrecadar 
o maior número possível de 
obras para a instituição ONG 
Casa dos Bebês, que atende 
crianças de até 6 anos.

“A ideia é chamar a 
atenção com as estantes 
vazias, surpreender os 
clientes e destacar a im-
portância da leitura para 
as crianças”, explica a 
gerente de marketing do 
Colinas Shopping, Marga-
rete Sato.

O evento conta com 
uma programação ideali-

zada pelo blog Cake Baby 
Br, de Claudia Prieto, que 
promove uma programa-
ção especial no espaço no 
dia 21 de abril (sábado). 
Às 14 horas, haverá troca 
de livros entre crianças, 
seguido de duas sessões 
de contação de histórias, 
às 15 e às 18 horas, com 
Aline Teixeira. 

Outra atração é a roda 
de conversa no cantinho 
do relaxamento, com Ali-
ne Dutra, da Shantamor, 
às 16 horas. Aline bate-
rá um papo com mães de 
crianças, faixa etária até 
três anos, incentivando o 
toque e a massagem du-
rante o momento da lei-
tura.

O Novotel de São José 
dos Campos promove, de 
20 de abril a 1º de maio, 
um menu degustação com 
inspiração na comida mi-
neira para comemorar o 
“Dia de Tiradentes”.

O visitante recebe um  
couvert de torresmo com 
melado de cana e polenta 
e pode escolher uma op-
ção de entrada, uma de 
prato principal e uma de 
sobremesa.

Na sequência, a esco-
lha fi ca entre um cuscuz 
ou uma caprese de queijo 
meia cura e pesto de couve. 
Dentre as opções de prato 
principal, a estrela é a pi-
canha com feijão tropeiro, 
arroz e batata e também 
um prime rib suíno servi-
do com espuma de cachaça 
e purê de quirerinha. 

De sobremesa, o tra-
dicional curau de milho e 
uma releitura do doce mi-
neiro romeu e julieta, feito 

Após dois anos de traba-
lho, a Banda Daruê realiza-
rá o lançamento oficial de 
seu clipe “Vale a Lama?” 
e tem como proposta reu-
nir o público e apresentar 
uma reflexão sobre o “cri-
me/desastre ambiental” 
ocorrido em Mariana, em 
Minas Gerais há alguns 
anos.  

De acordo com os inte-
grantes da Daruê, a banda se 
propõe, com o clipe, a “somar 
na batalha contra o esqueci-

mento, a lama e a impunida-
de tão cravados em nossa his-
tória brasileira e também em 
nossas próprias vidas, muitas 
vezes em nossas ações e toma-
da de decisões”.

O lançamento contará 
com um pocket Show, ou em 
sua versão mais caipira, um 
“show di borso”.

O evento, com entrada 
franca, será realizado no Mu-
seu Histórico e Pedagógico D. 
Pedro I e D. Leopoldina, neste 
sábado (21), às 19 horas. 

Shopping da região inaugura 
livraria que receberá 
doações para crianças

Neste sábado (21), 
a comunidade da Fa-
zenda Nova Gokula, no 
bairro Ribeirão Gran-
de, em Pindamonhan-
gaba, promoverá um 
jantar temático com 
o show “Músicas do 
Mundo”, apresentado 
pelo multi-instrumen-
tista Marcus Santurys. 
O evento contará com 
cardápio especial vega-
no com sabores do me-
diterrâneo e oriente.

O show será  no pal-
co do Espaço Cultural e 
Restaurante Confraria 
Vegana e o músico uti-
lizará instrumentos mi-
lenares como o sitar in-
diano, o saltério persa e 
as percussões Bendhir, 
Tablas e Kanjira. 

Marcus Santurys é 
sitarista, compositor e 

produtor musical his-
pano-brasileiro, intro-
dutor da linguagem eu-
ropeia da World Music 
no Brasil. A pesquisa 
de Santurys, que viveu 
durante 15 anos entre 
a Europa e o Oriente, 
consiste numa fusão 
utilizando as tradições 
musicais da Índia, Tur-
quia e Pérsia Antiga, 
mesclando sua vivên-
cia mediterrânea com 
sua essência brasileira, 
criando assim novos 
caminhos musicais.

Santurys participou 
da novela “O Clone” e 
“Caminho das Índias”.

Contando com  mui-
ta interação com o pú-
blico, a apresentação 
fará uma fusão musical 
entre oriente e ocidente, 
mesclando instrumen-

tos étnicos com jazz, 
etno-trance e grooves 
eletrônicos numa cele-
bração musical “lounge 
dançante”.

O cardápio do jantar 
contará com a adapta-
ção vegana do chef Ban-
dhu e trará os sabores 
da cultura árabe, como 
sugestão temática, em 
pratos como enjadra, 
falafel de grão de bico, 
charutinho de carne 
de jaca, babagannouj 
e humus no pão sírio. 
Para sobremesa, hala-
va com tâmaras, da-
masco e pistache e suco 
de pêssego com xarope 
de rosas.

Mais informações e 
reservas antecipadas 
podem ser feitas pelo 
telefone (whatsapp) 12 
99733-4335.

Hotel realiza menu degustação 
com inspiração na comida mineira

com doce de abóbora com 
coco e queijo minas.

O festival acontece no 
horário do almoço, das 12 

ás 15 horas, e no do jantar, 
das 19 às 22 horas. Reser-
vas e informações pelo te-
lefone (12) 4009 7800.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Músico participou das novelas “O Clone” e “Caminho das Índias”
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COLABOROU COM O TEXTO
JENNIFER GONÇALVES

 

Neste fi m de semana, 
dias 21 e 22, a Praça do 
Quartel recebe uma ex-

tensa programação de atrações 
culturais gratuitas, das 15 às 21 
horas, promovidas pelo “Emce-
na Brasil” em comemoração aos 
41 anos da fábrica da Novelis de 
Pindamonhangaba.

A Companhia Abaréteatro 
e a Associação Abaré Arte em 
Cena realizam diversos projetos 
e estão comemorando 20 anos 
com o “Abaré 20 anos Emcena” 
em busca da democratização 
cultural levando gratuitamente 
arte para a população. O projeto 
Emcena consiste em um palco 
móvel, utilizando um container 
adaptado, que leva há 10 anos 
espetáculos de teatro, circo, mú-
sica, ofi cinas, mamulengo, con-
tação de histórias, exposições 
itinerantes, sessões de curtas-
metragens entre outras atrações 
para diversos estados do país.

Destacando o lema “O artis-
ta vai onde o povo está”, o pal-
co já passou por mais de 350 
cidades ao longo da sua jor-
nada levando alegria por onde 
passa, e em Pindamonhangaba 
não poderia ser diferente: o 
projeto traz atrações de quali-
dade e garante muita interação 
com o público.

“Estes últimos anos de cir-
culação nas mais variadas regi-
ões de norte a sul do país estão 
sendo muito gratifi cantes, tanto 
pela troca de experiências como 
também pela absorção de co-
nhecimento das tradições e da 
rica cultura de cada localidade. 
Depois de milhares de quilô-
metros rodados, nós estamos, 
de fato, levando a cultura para 
onde a população está localiza-
da”, conclui Orlando Moreno, 
criador e idealizador do projeto.

Pinda recebe “Emcena Brasil” neste � m 
de semana com diversas atrações culturais

Sábado terá “Circo de Dois”

técnicos com mais de 20 anos 
de experiências apresentando 
suas habilidades durante os 
dois dias de evento, com a es-
trutura do palco móvel que se 
assemelha a um teatro conven-
cional levando uma experiência 
de qualidade para os especta-
dores.

O projeto é realizado por 
meio da lei de Incentivo – Lei 
Rouanet, pela Cia. Abaréteatro, 
com o patrocínio da Novelis e 
apoio da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, através da Secre-
taria de Educação e Cultura.

Buscando ampliar o alcan-
ce do evento, o grupo realizará 
também uma apresentação es-

pecial de Teatro de Mamulen-
go para as crianças da Escola 
Municipal Professor Alexandre 

Machado Salgado, nesta sexta-
feira (20).

Serão mais de 30 artistas e 

Teatro Mamulengo está 
entre as atrações

Público de diversas 
idades acompanha as 

apresentações

Divulgação

Divulgação
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Teatro para crianças: “O Reino Bruxólico da Bruxa Serafi na Chinfrim”
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